
Nyt Suomen valoisa kesä tarjoaa uutta taiteen harrastajille! Pigmentti on uusi akvarellikurssi Kainuus-
sa. Kurssi soveltuu parhaiten jo jonkin verran akvarellimaalausta harrastaneille, jotka haluavat täyden-
tää taitojaan. Kurssikoko on 8-10 opiskelijaa.

Taivaan Pankko sijaitsee Kainuussa, noin kolmisen kilometriä Paltamon keskustasta Kiehimänvaaran 
laella.  ”Villa Taivaan Pankon”, virolaisen vanhan viljamakasiinin syvää rauhaa huokuvat satavuotiset 
hirret ja aistikas, persoonallinen sisustus sopivat mitä parhaimmin ikuistettavaksi juuri taidekurssilla, 
siveltimellä paperille ja lisäksi muistiin taltioituvina kuvina kunkin omaan mielenrauhan galleriaan. 

Maalausaiheet ovat paletilla, kurssipaikan asuinkentässä, missä Sinä olet keskellä levollista rauhaa, 
rakkaan harrastuksesi parissa. Kehyksinä näille luonnon taideasetelmille siintävät Kainuun vaarat ja 
Oulujärven huikaisevat maisemat. 

Kurssilla tavoitellaan akvarellille ominaista värin loistokkuutta ja voimaa. Maalausharjoitusten lisäksi 
syvennetään kuvallisen ilmaisun taitoja sommittelu-, värinsekoitus- sekä valon kuvaamisharjoitusten 
avulla.

”Akvarelli on minulle läheinen erityisesti sen värien ilmaisuvoiman vuoksi. Väri on minulle taiteilijana 
tärkein.”  - kertoo kurssin opettajana toimiva TaM, kuvataideopettaja, taiteilija Liisa Aholainen.
Hän valmistui kuvataideopettajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta 2004, sivuaineenaan teollinen 
muotoilu. Nykyisin taiteilija toimii Helsingissä muotoilukasvattajana Designmuseossa sekä akvarelli-
maalarina. Hän on Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen hallituksen ja Nordiska Akvarellsällskapetin 
jäsen. Sitovat ilmoittautumiset opettajalle viimeistään 21.6.2007 mennessä: 
liisa.aholainen@welho.com  tai puhelimitse 040 577 0794.

Makasiinin valtiatar, TM Tuula Oikarinen vastaa asiakkaiden viihtyvyydestä ja pyrkii osaltaan tekemään 
”Pigmentistä” osallistujille unohtumattoman elämyksen.  Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta
050 361 9869 tai sähköpostitse osoitteesta: tuula.oikarinen@taivaanpankko.fi  (matkoilla 8.-19.6.)

Tervetuloa Kainuun maalauksellisiin maisemiin!

Tuula Oikarinen
yrittäjä

[ Uusi kesäinen Akvarellikurssi Kainuussa ]

Tulethan mukaan 
”PIGMENTTI” AKVARELLIKURSSILLE  
28.6 -2.7.2007 

050 361 9869 tai sähköpostitse osoitteesta: tuula.oikarinen@taivaanpankko.fi  (matkoilla 8.-19.6.)

”Veet välkkyy taas ja kukkii maat lain mukaan ikuisen.
Lämmittää jalkaas ruohikot taas kesäkennäitten.

 Kulmilla laineen leikkivän sula kulta kimaltaa,
 sinitaivaan alla elämää taas uutta uhkuu maa.

Vaikk oli kauan talvea, kylmyyttä hämärää,
 yks päivä sydänsuvea ja – talvi unhoon jää.”

( V. Kojo )



”PIGMENTTI ” AKVARELLIMAALAUSKURSSIN OHJELMA
28.6. – 2.7.2007
Kurssin kokonaishinta on 325 € / henkilö, sisältäen  opetuksen, majoituksen 2-hengen huoneissa, 
aamiaisen, lounaan, päiväkahvin / teen ja salaattipäivällisen. Maalaustarvikkeet jokainen kustantaa 
itse ja tuo mukanaan. Yksittäisissä värihankinnoissa opettaja voi tarvittaessa auttaa. 
Halukkailla on lisäksi mahdollisuus osallistua lisämaksusta perjantai-iltana Runoretriittiin, joka maksaa 
15 € / hlö. Maksu peritään käteisenä ennen tilaisuuden alkua.

Kaikki ruokailut ja päiväkahvi / tee nautitaan isossa, tunnelmallisessa tuvassa. Majoitus- sekä suihku/
wc- tilat sijaitsevat samassa päärakennuksessa. Liinavaatteet ja pyyheliina sisältyvät hintaan. Erityis-
ruokavaliosta toivotaan ennakkoilmoitus. 

P.S.  Tutustu lisää Akvarellikurssi Pigmentin maisemiin kotisivuillamme  www.taivaanpankko.f i  

P.S. 2. Tutustu opettajan tekemään tarvikelistaan, sen avulla voit aloittaa jo matkalaukun 
pakkaamisen!

AJO-OHJE: Paltamon keskustasta ajetaan pohjoiseen tietä no:78 reilun kilometrin verran, sitten 
käännytään vasemmalle Vaarankylään ja ajetaan 2,2 km. Tämän jälkeen käännytään edelleen 
vasemmalle Mustolantielle. Noin 0,5 km ajettuasi näetkin jo Taivaan Pankon vaaran laella oikealla. 

28.6. TORSTAIN 
kuluessa kurssilaiset saapuvat kurssipaikalle
• Majoittuminen
• Tulokahvi / tee
• Opettaja ja kurssilaiset esittäytyvät, kartoite-
taan osaamistasot, kuullaan tarkemmin kurssin 
sisällöstä ja sovitaan yhteisesti päivittäisestä 
aikataulusta. Kaikki seuraavat ajat ovat tässä 
ohjelmassa ruokailujen osalta noin aikoja, 
jotka tarkentuvat kurssin alussa.
• Salaattipäivällinen

29.6. PERJANTAI
08.30 - 09.30 aamiainen
12.00 -13.00  lounas
15.00 -15.30  päiväkahvi / tee
18.00 – 19.30  salaattipäivällinen
20.00 – 21.30  Runoretriitti
 osallistumismaksu 15 € 

30.6. LAUANTAI
08.30 - 09.30 aamiainen
12.00 -13.00 lounas
15.00 -15.30 päiväkahvi / tee
18.00 – 19.30 salaattipäivällinen

1.7. SUNNUNTAI
08.30 - 09.30 aamiainen
12.00 -13.00 lounas
15.00 -15.30 päiväkahvi / tee
19.00 – 20.30 salaattipäivällinen

2.7. MAANANTAI
• Lähtöaamiainen, todistusten jako sekä pa-
lautteen antaminen sekä opettajalle että talon 
valtiattarelle.

Kaikki ruokailut ja päiväkahvi / tee nautitaan isossa, tunnelmallisessa tuvassa. Majoitus- sekä suihku/
wc- tilat sijaitsevat samassa päärakennuksessa. Liinavaatteet ja pyyheliina sisältyvät hintaan. Erityis-

08.30 - 09.30 aamiainen
12.00 -13.00 lounas
15.00 -15.30 päiväkahvi / tee
18.00 – 19.30 salaattipäivällinen



• MAALAUSALUSTA

• LUONNOSTELUPAPERIA JA KO-
KEILUPAPERIA

• PALJON HYVIÄ 
AKVARELLIPAPEREITA
mielellään puuvillapaperia painol-
taan vähintään 300 gr. 

• AKVARELLILEHTIÖITÄ
on myös mahdollista käyttää.

• PIIRTIMIÄ 
(lyijykyniä, puukyniä, hiiliä, akvarel-
liliituja tms.) luonnostelua varten

• SIVELTIMIÄ
- Leveä ammattimaalarin sivellin tai 
suihkupullo paperien kostuttamista 
varten
- Karvasiveltimiä maalaamista 
varten (ei keinokuituisia)
- Yksi iso ja yksi vähän pienempi 
pyörösivellin
- Lattasiveltimiä, jos pidät niillä 
maalaamisesta.

OPETTAJAN TOIVOMUSLISTA 
KURSSILAISILLE 

MUKAAN OTETTAVISTA 
TARVIKKEISTA

• AKVARELLIVÄREJÄ 
(taiteilijalaatu) Värejä ei välttämättä 
tarvita kovin monia, mutta kiinnitä 
valinnassa erityisesti huomiota värien 
valonkestävyyteen.

Seuraava lista on ohjeellinen:
-Kadmiumkeltainen (vaalea tai sitruuna)
-Kadmiumkeltainen (tumma)
-Kadmiumpunainen
-Kinakridoni- tai karmiininpunainen
-Ultramariininsininen
-Koboltinsininen
-Preussinsininen tai ftalonsininen
-Mahdollisesti myös keltaokra, poltta-
maton umbra ja Englanninpunainen

• TALOUSPAPERIA TAI RIEPUJA

• VESIKUPPI JA KANNELLINEN 
VESIPURKKI / PULLO

• PALETTI JA VÄRINSEKOITUS-
KUPPEJA

”PIGMENTTI ” AKVARELLIKURSSI 28.6. – 2.7.2007


